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Διακήρυξη Δημόσιου  Ηλεκτρονικού ανοικτού Διαγωνισμού
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Αποκατάσταση ορατότητας οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    V

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ

                                                                 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:           ΚΑΠ, ΠΔΕ & ΙΔΠ  2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:          200.000,00€

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(κατά το σύστημα ελεύθερης συμπλήρωσης τιμολογίου μελέτης)
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Αποκατάσταση ορατότητας οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών»

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(κατά το σύστημα ελεύθερης συμπλήρωσης τιμολογίου μελέτης)

Του/της (φυσικού προσώπου)
………………………………………………………………………
…………………………

ή

Της Εταιρείας (ή κοινοπραξίας κατά περίπτωση)

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
με έδρα τ…………………………………..……….. οδός ……………………………......................
αριθμ ………… Τ.Κ. …………………Τηλ .……………................……. Fax……………….................
e-maιl: ………………………………………………………………………………

Προς:

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών Υπηρεσιών

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας της υπηρεσίας που αναγράφεται στην

επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης (συμβατικά τεύχη) καθώς και των συνθηκών

παροχής της υπηρεσίας αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι

πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την παροχή της υπηρεσίας προσφέροντας τις

αναγραφόμενες τιμές αναλυτικά επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού

Μελέτης.
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«Αποκατάσταση ορατότητας οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών»

   ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

                                                                 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

τ………………………………………………………………………..…………….

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

         (σφραγίδα, υπογραφή)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ.

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

1 Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό
μηχάνημα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές
νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων
(χορτοκοπτικό ή μεσινέζα όπου υπάρχουν
στηθαία)

1 Στρ 600,00

2 Βοτάνισμα με αυτοκινούμενο μηχάνημα
(καταστροφέας κατά μήκος των ερεισμάτων
του δρόμου)

2 Στρ 3.750,00

3 Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι
4 m, με διάμετρο κορμού μεγαλύτερο των
30εκ. από την πλευρά του ερείσματος της
οδού με μηχανικά μέσα  ή με χέρια
(καταστροφέας αέρος ή τηλεσκοπικό ψαλίδι
χειρός)

3 Τεμ 6.000,00

4 Κοπή - εκρίζωση ξενικών δένδρων
(αείλανθος, κλπ) ανεξάρτητα από το ύψος
και την διάμετρο του δέντρου

4 Τεμ 5.000,00

5 Κοπή και  εκρίζωση ποώδη αυτοφυών
θάμνων (βάτοι, βάτσινα, κ.α.)
παραπλεύρως των οδών και των
ερεισμάτων, με μηχανικά μέσα.

5 μ.μ. 5.197,58

6 Καθαρισμός ρείθρων με μηχανικό
σάρωθρο

6 μ.μ. 300.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΦΠΑ (24%)

ΣΥΝΟΛΟ
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    ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

                                                                 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

τ……………………………………………………………………..………………………..

Α.Τ.1: Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε
διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων (χορτοκοπτικό ή μεσινέζα
όπου υπάρχουν στηθαία)

Βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαμβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε
επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί και σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων.
Στην τιμή περιλαμβάνονται, η απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που
προέκυψαν από το βοτάνισμα και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, η σήμανση και η
λήψη μέτρων προστασίας.

Τιμή  ανά στρέμμα

Τιμή μονάδας: ………………………………………………………… …………………………………ευρώ

(ολογράφως)

.…………………............€ (αριθμητικώς)

Α.Τ. 2: Βοτάνισμα με αυτοκινούμενο μηχάνημα (καταστροφέας κατά μήκος των ερεισμάτων
του δρόμου).

Βοτάνισμα φυτών με χρήση αυτοκινούμενου μηχανήματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
10-06-06-00. Περιλαμβάνεται η κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες
που δεν έχουν φυτευτεί, η απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που
προέκυψαν από το βοτάνισμα και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται.

Τιμή  ανά στρέμμα

    Τιμή μονάδας: …………….………………………………………………………………ευρώ
(ολογράφως)

         .…………………............€ (αριθμητικώς)

Α.Τ. 3: Διαμόρφωση  κόμης δένδρων ύψους μέχρι  4 m, με διάμετρο κορμού μεγαλύτερο
των 30εκ. από την πλευρά του ερείσματος της  οδού με μηχανικά μέσα ή με χέρια)
Διαμόρφωση κόμης δέντρου ύψους μέχρι 4 m με διάμετρο κορμού μεγαλύτερο των 30εκ. από την
πλευρά του ερείσματος της οδού, σύμφωνα με την μελέτη. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η
δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων αυτοκινούμενων ή
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χειροκίνητων που απαιτούνται  καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και
απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται.

Τιμή  ανά τεμάχιο:

      Τιμή μονάδας:…………….…………………………………………………………………………ευρώ
(ολογράφως)

         .…………………............€ (αριθμητικώς)

Α.Τ. 4: Κοπή - εκρίζωση ξενικών δένδρων (αείλανθος, κλπ) ανεξάρτητα από το ύψος και την
διάμετρο κορμού του δέντρου
Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος δένδρων, αφού έχει προηγηθεί κοπή, και
απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς απόρριψη σε
εγκεκριμένη θέση, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-07-01-00.
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και
εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών.

Τιμή ανά τεμάχιο

   Τιμή μονάδας: ………………………………………………………….…………………………………ευρώ
(ολογράφως)

         …………………..…............€ (αριθμητικώς)

Α.Τ. 5: Κοπή  και εκρίζωση ποώδη, αυτοφυών θάμνων (βάτοι, βάτσινα κ.α.) παραπλεύρως
των οδών και  των ερεισμάτων τους με μηχανικά μέσα.

Κόψιμο και εκρίζωση αυτοφυών θάμνων σε συστάδα ή μεμονωμένων θάμνων όπως βάτοι,
βάτσινα, πουρνάρια κ.α., με μηχανικά μέσα, με τον τεμαχισμό σε μικρότερα τμήματα, την εκρίζωση
του υπόγειου τμήματος των θάμνων με μικρό εκσκαφέα και την απομάκρυνση όλων των
προϊόντων κοπής και εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο σε τοποθεσία που επιτρέπεται, σύμφωνα
με την ΕΤΕΠ 10-07-01-00.  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού
προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο

Τιμή μονάδας: ………………………………………………………………..………...…………………ευρώ
(ολογράφως)

          …………………............€ (αριθμητικώς)
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Α.Τ. 6: Καθαρισμός ρείθρων με μηχανικό σάρωθρο.
Καθαρισμός ρείθρων πεζοδρομίων-νησίδων με μηχανικό σάρωθρο από χαρτιά, φύλλα, αδρανή
υλικά κλπ., απομάκρυνση των σκουπιδιών από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε
χώρους που επιτρέπεται, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-07-00. Στην
τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των
εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μ.μ.)

Τιμή μονάδας:
……………………………………………………………………………………………………….…ευρώ
(ολογράφως)

         …………………............€ (αριθμητικώς)

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
…………………………………………………………………………………..…………ευρώ (ολογράφως)

         …………………............€ (αριθμητικώς)

           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

  (σφραγίδα, υπογραφή)


